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NVO AKTUALITĀŠU KALENDĀRS Nr. 7 

Šajā dzīvē mēs nespējam paveikt lielus darbus.  

Taču mēs spējam paveikt mazus darbus ar lielu mīlestību. 

/Māte Terēze/ 

„NVO aktualitāšu kalendārs” izveidots Projekta „Līdzdalības demokrātijas attīstības 
veicināšana Preiļu, Aglonas, Vārkavas, Riebiņu un Līvānu novados” ietvaros. Kalendārā iekļauta 
informācija par NVO aktualitātēm - finanšu piesaiste, izmaiņas grāmatvedībā, NVO pasākumu 
plāni un cita nevalstiskajam sektoram saistoša un aktuāla informācija NVO darbības 
nodrošināšanai. Kalendārs ir sagatavots un elektroniski izsūtīts 350 Latgales reģiona 
nevalstiskajām organizācijām. 
 
Lauku kopienu parlaments "Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās 
un lauku reģionos" 
Latvijas Lauku forums no 2015. gada 3. līdz 5. jūnijam Līgatnē organizē starptautisku trīs dienu 
pasākumu – Lauku kopienu parlaments "Izaugsmes priekšnosacījumu radīšana mazajās pilsētās 
un lauku reģionos". Līgatnē pulcēsies lauku kopienu pārstāvji no visas Latvijas, Eiropas 
Savienības un citām valstīm, lai kopā ar politikas veidotājiem un attīstības organizāciju 
pārstāvjiem diskutētu ne tikai par lauku un mazpilsētu kopienu izaicinājumiem, bet arī rastu 
risinājumus un iespējas lauku attīstībai. Pasākuma dalībnieki varēs uzklausīt iedvesmas stāstus 
no praktiķiem un ekspertiem, dalīties ar savu praktisko pieredzi un zināšanām, interaktīvā veidā 

diskutēt kopīgās sesijās un darba grupās. Sīkāka informācija. Reģistrācija. 

Latvijas Radio 2 uzsāk raidījumu ciklu „ES un Eiropas Parlaments” 
No 14.marta sestdienu rītos plkst. 11:30 Eiropas Parlamenta Informācijas birojs sadarbībā ar 
LR2 uzsāk raidījumu ciklu „Es un Eiropas Parlaments”.  8 nedēļu garumā stāstīsim, kādi 
jautājumi aktuāli Eiropas Parlamenta dienaskārtībā un kā tie ietekmē mūsu ikdienu. Sīkāka 
informācija. 
 

Nodibinājums "Viduslatgales pārnovadu fonds" aicina piedalīties akcijā "Piepildīt 
sapni 2" 
Sācies jauns gads un Viduslatgales pārnovadu fonds turpina akciju „Piepildīt sapni - 2”, atkal 
mēs aicinām uzņēmējus un ikvienu līdzcilvēku sniegt kaut mazāko artavu, lai bērnu ar īpašām 
vajadzībām sapņi piepildītos. Mūsu visu palīdzību gaida 21 bērniņš ar īpašām vajadzībām no 
Preiļu, Riebiņu, Aglonas, Vārkavas un Līvānu novadiem. Šīm ģimenēm nepieciešams atbalsts 
un sajūta, ka arī viņi mūsu valstij, novadam, pagastam un mums visiem ir vajadzīgi.  Tikai mēs 
paši varam veidot sabiedrību ar dvēseli, kurā ģimene un pats bērns justos piederīgs, vajadzīgs, 
nozīmīgs, mīlestības un uzmanības vērts. Ģimenēm nepieciešama ne tikai praktiska palīdzība, 
bet arī kāda sen lolota sapņa piepildījums. Ikvienam no mums ir savi sapņi, taču atšķirībā no 
šiem bērniem, mums ir vairāk laika un iespējas tos īstenot. Kāds gudrais ir teicis – ja vēlies 
būt bagāts vai vismaz labi nodrošināts, iemācies ne tikai ņemt, bet arī dot. Sīkāka 
informācija 
 

http://www.llf.partneribas.lv/
http://www.laukuforums.lv/re290istr256cija.html
http://lr2.lsm.lv/lv/raksts/es-un-eiropas-parlaments/lr2-etera-jauns-raidijums-es-un-eiropas-parlaments.a49648/
http://lr2.lsm.lv/lv/raksts/es-un-eiropas-parlaments/lr2-etera-jauns-raidijums-es-un-eiropas-parlaments.a49648/
http://preilupartneriba.lv/index.php?i=news&id=769
http://preilupartneriba.lv/index.php?i=news&id=769
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Nodarbinātības Valsts aģentūra aicina biedrības un nodibinājums iesaistīties 
atbalsta pasākumā „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi 
noteiktām personu grupām”) 
Pasākuma mērķis: sekmēt jauniešu iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos 
pastāvīgā darbā, kā arī darba prasmju un iemaņu pilnveidošanu, organizējot jauniešu 
nodarbināšanu nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem un bezdarbniekiem - invalīdiem. 
Sīkāka informācija 

Viss par un ap NVO 

Tagad un turpmāk – seko līdzi, kas notiek un kas aktuāls Nevalstisko organizāciju sektorā. Esi 

aktīvs, piedalies jaunu Online pārraižu veidošanā! Iesaisties diskusijās – iesūti savus jautājums 

pirms pārraides vai tiešraides laika izmantojot „Čata” sadaļu. Raidījums tiešraides turpmāk katru 

otrdienu 12:00, savukārt iepriekšējo nedēļu pārraides atradīsi arhīvā. Zini, par ko vēl būtu vērts 

veidot pārraides? Vēlies piedalīties jaunās televīzijas satura veidošanā? Iesūti savas idejas 

nākamo pārraižu tēmām vai kļūsti par brīvprātīgo un iepazīsti pārraižu tapšanas aizkulises! 

Sīkāka informācija 

Gabriela Siviko, European Volunteer Centre (CEV) direktore Nevalstisko organizāciju 

forumā "NVO Forums – Rīga 2015", ieskicēja vairākas nozīmīgas tendences 

pilsoniskās sabiedrības attīstībā un spējā ietekmēt varas pieņemtos lēmumus. 

Viena no svarīgākajām gūtajām atziņām ir tāda, ka šodien mūsu rīcībā ir pietiekami daudz 

tehnoloģisku instrumentu, lai pilsoniskās sabiedrības balss kļūtu skaļāka. Atliek vien NVO pašiem 

sasparoties un ciešāk sadarboties kopīgu mērķu vārdā. Sīkāka informācija 

PROJEKTU KONKURSI 

ES programma "ERASMUS+" 

„Erasmus+” ir ES programma izglītības, apmācības, jaunatnes 

un sporta jomās laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam. 

Izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomas var sniegt 

būtisku ieguldījumu, lai palīdzētu pārvaldīt sociālekonomiskās 

pārmaiņas, atrisināt būtiskākās problēmas, kas Eiropai 

radīsies līdz nākamās desmitgades beigām, un atbalstīt 

stratēģijas “Eiropa 2020” — stratēģijas izaugsmei, darbavietām, sociālajam taisnīgumam un 

iekļaušanai — īstenošanu. Sīkāka informācija 

2015. gada ražošanā esošu filmu projektu atbalsta 

konkurss 

Konkursa mērķis ir atbalstīt ar NKC finansējumu ražošanā 

esošu filmu projektu ražošanas turpināšanu vai pabeigšanu. 

Konkursā var tikt iesniegti tikai tie projekti, kuri saskaņā ar 

NKC noslēgtajiem finansēšanas līgumiem ir saņēmuši 

finansējumu ražošanas posmam. Konkursā nevar tikt iesniegti 

filmu projekti, kuri ir saņēmuši NKC finansējumu filmas pabeigšanai. Sīkāka informācija 
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http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=440&txt=3771
http://nvotv.lv/lv/
http://www.delfi.lv/news/national/commercials/gabriela-siviko-nvo-aktivak-jaizmanto-jaunas-komunikacijas-iespejas.d?id=45703630
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/projekta-iesniegsana-0
http://www.esfinanses.lv/lv/r/lapa/finansu-avotu-mekletajs/k1765_2015-gada-razosana-esosu-filmu-projektu-atbalsta-konkurss
http://nvotv.lv/lv/
http://nvotv.lv/lv/
http://nvotv.lv/lv/
http://nvotv.lv/lv/
http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/projekta-iesniegsana-0
http://www.esfinanses.lv/lv/r/lapa/finansu-avotu-mekletajs/k1647_latvijas-vides-aizsardzibas-fonda-administracijas-projektu-konkurss-vadlinijas-atbildigs-dzivesveids-aktivitate-videi-draudziga-dzivesveida-popularizesana-finansejuma-sanemsanai-2015gada
http://lr2.lsm.lv/lv/raksts/es-un-eiropas-parlaments/lr2-etera-jauns-raidijums-es-un-eiropas-parlaments.a49648/
http://lr2.lsm.lv/lv/raksts/es-un-eiropas-parlaments/lr2-etera-jauns-raidijums-es-un-eiropas-parlaments.a49648/
http://lr2.lsm.lv/lv/raksts/es-un-eiropas-parlaments/lr2-etera-jauns-raidijums-es-un-eiropas-parlaments.a49648/
http://lr2.lsm.lv/lv/raksts/es-un-eiropas-parlaments/lr2-etera-jauns-raidijums-es-un-eiropas-parlaments.a49648/
http://nvotv.lv/lv/
http://nvotv.lv/lv/
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Borisa un Ināras Teterevu fonda programma "Nāc un 

dari! Tu vari" 

Programmā „Nāc un dari! Tu vari!” Borisa un Ināras Teterevu 

fonds piešķir finansējumu Latvijā reģistrētām organizācijām, 

kurām ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību 

un/vai valsts institūciju un/vai vietējiem uzņēmējiem, un, 

kuru darbības mērķis ir attīstīt daudzveidīgas iniciatīvas 

aktīvākai un veselīgākai dzīvei vietējā sabiedrībā. Sīkāka informācija 

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas projektu konkurss vadlīnijas 

"Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē "Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana" 

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta sabiedrības 

vides izglītība un audzināšana. Projektu konkursa ietvaros tiek atbalstītas akcijas, kampaņas, 

publiski pasākumi nacionālā vai reģionālā mērogā, kuros prioritāri atspoguļoti un aktualizēti 

jautājumi par sabiedrības vides apziņas veidošanu un “zaļā” dzīvesveida popularizēšanu. Sīkāka 

informācija 

Eiropas teritoriālās sadarbības programmas 2014 – 2020 

Programma atbalsta pārrobežu sadarbību (vismaz 2 valstis) prioritātēs: konkurētspējīga 

ekonomika, sociālā iekļaušana, centrālā Baltijas reģiona sadarbības veicināšana, ilgtspējīga 

kopīgo resursu izmantošana. Sīkāka informācija 

 

Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) administrācija, izsludina projektu konkursu 

vadlīnijas  „Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē „Videi draudzīga dzīvesveida 

popularizēšana” II kārta finansējuma saņemšanai 2015. gadā 

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiek veicināta sabiedrības 

vides izglītība un audzināšana. Sīkāka informācija 

 

Narvesen kopā ar jauniešu organizāciju vantis rīko projektu konkursu Diena kā 

piedzīvojums 

Konkursā jauniešu organizācijas un interešu centri visā Latvijā aicināti pieteikt savas idejas 

jauniešu aktīva dzīvesveida veicināšanai savā apkaimē, lai saņemtu līdz 2000 EUR finansējumu 

to realizācijai. Sīkāka informācija 
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http://teterevfond.org/projekti/kopienu_projekti
http://www.esfinanses.lv/lv/r/lapa/finansu-avotu-mekletajs/k1647_latvijas-vides-aizsardzibas-fonda-administracijas-projektu-konkurss-vadlinijas-atbildigs-dzivesveids-aktivitate-videi-draudziga-dzivesveida-popularizesana-finansejuma-sanemsanai-2015gada
http://www.esfinanses.lv/lv/r/lapa/finansu-avotu-mekletajs/k1647_latvijas-vides-aizsardzibas-fonda-administracijas-projektu-konkurss-vadlinijas-atbildigs-dzivesveids-aktivitate-videi-draudziga-dzivesveida-popularizesana-finansejuma-sanemsanai-2015gada
http://www.esfinanses.lv/lv/r/lapa/finansu-avotu-mekletajs/k1753_centrala-baltijas-juras-regiona-programma-2014-2020gadam
http://www.lvaf.gov.lv/default.asp?menu=4&submenu=20&layout=standart&fileid=20&newsid=579
http://preilunvo.lv/index.php?&text=441
http://nvotv.lv/lv/
http://nvotv.lv/lv/
http://nvotv.lv/lv/
http://nvotv.lv/lv/
http://nvotv.lv/lv/
http://www.llf.partneribas.lv/
http://www.llf.partneribas.lv/
http://www.llf.partneribas.lv/

